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SECTOROVERSTIJGEND
Pim vertelt: “Onze gezondheidszorg is een groot goed. Het 
is een belangrijke sector waar bijna anderhalf miljoen mensen 
iedere dag hun ziel en zaligheid in hun werk leggen.”
Uit onderzoek blijkt dat het essentieel is om de 
zorg ‘sectoroverstijgend’ te organiseren, om het 
betaalbaar te maken en te houden. Daarnaast blijkt 
dat patiëntervaringen essentieel te zijn om zuinige, 
zinnige en veilige zorg te organiseren. Het is daarom 
belangrijk om te leren van de verhalen en ervaringen 
van patiënten die dagelijks met zorgverlening te maken 
hebben. Alleen op deze manier kunnen we de zorg 

echt goed organiseren en waarde creëren. Helaas 
is de realiteit anders. Zo overleggen specialisten en 
huisartsen niet altijd voldoende met elkaar, wordt vaak 
onnodig en onwetend van elkaar medicatie aan een 
patiënt voorgeschreven, of moeten patiënten vaak lang 
in onzekerheid wachten op een uitslag of behandeling. 
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de 
patiënt, waardoor deze vaak niet de zorg ontvangt die 
aansluit bij wat zij of hij wenst of nodig heeft. Daarom 
wordt het hoog tijd om naar de patiënt te luisteren en 
de zorg op zijn kop te zetten!
 vervolg op pagina 2

HAAL HET KIND UIT HET BADWATER

We mogen als Essenburgh 
dan wel training geven 
over omgaan met 
verandering….. Nu we 
daar zelf eenmaal midden in 
zitten, wordt duidelijk wat 
een opgave het is om het 
oude los te laten!
Wat is dat toch lastig en 
moeilijk. Want wanneer 
je lang aan een bepaalde 

situatie gewend bent ga je de dingen koesteren´. Dat is 
afscheid nemen: je wilt er niet aan, soms voel je je er 
narrig onder. Het was toch goed? En we willen het kind 
toch niet met het badwater weggooien?

Maar uiteindelijk omarm je de verandering. Want je 
bent gemotiveerd om het goede te doen en daarom ga je 
mee in de context van de tijd. Het goede dat je echt wilt 
behouden verdient misschien ook wel een nieuwe jas. 
Daar gaan onze trainingen over. Nu ervaren we het weer 
eens aan den lijve. Heel goed voor ons! 

Verandering biedt kansen om de dromen die je wilt 
waarmaken dichterbij te brengen. Dat wens ik ieder toe. 
Onderga ook de pijn van het loslaten. Maar haal het kind 
uit het badwater en ga er voor, omarm het nieuwe met 
volle overtuiging en enthousiasme! 

Ans Withaar, De Essenburgh
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“ ZORGVERLENERS, LUISTER NAAR UW PATIËNT EN
ZET DE ZORG OP ZIJN KOP!”
OP WEG NAAR EEN BETERE, SLIMMERE EN MENSELIJKE ZORG

Stel je voor dat je te maken krijgt met een 
ziekte of een aandoening. Dan mag je er 
toch van uitgaan dat zorgverleners hun 
werk op jou afstemmen en samen werken 
aan jouw herstel? Dr. Pim Valentijn 
vindt van wel. Pim, gepromoveerd op 
onderzoek naar geïntegreerde zorg, kijkt 
reikhalzend uit naar een gezondheidszorg 
waarin de patiënt centraal staat en de 
zorgverlening op haar of hem wordt 
afgestemd. Hij heeft een missie. Een 
radicale en veelomvattende missie, die 
korte metten maakt met de wijze waarop 
we in Nederland gewend zijn problemen 
aan te pakken.



MEETINSTRUMENT
Hoe zet je de zorg op zijn kop? 
De Essenburgh werkt hieraan 
met een instrument dat, om 
te beginnen, de verhalen en 
ervaringen van patiënten en 
zorgverleners in kaart brengt. 
Dit instrument is gebaseerd 
op Pim zijn prijswinnende 
‘Rainbow Model of Integrated 
Care’ (RMIC). “Je kunt het zien 
als een diagnose tool,” vertelt Pim. 
“Het is een meetinstrument dat 
vanuit patiëntperspectief laat zien 
waar patiënten van het kastje naar 
de muur worden gestuurd in hun 
zorgtraject.” 

Toen het Rainbow Model voor het eerst 
het daglicht zag, bestonden al soortgelijke 
meetinstrumenten. “Deze instrumenten 
zijn echter niet gebaseerd op een integrale 
aanpak en zijn vaak ziekte-specifiek in plaats 
van mensgericht. Met onze digitale tool kan 
de kwaliteit van zorg vanuit verschillende 
perspectieven gemeten worden.” De uitkomsten 
kunnen gebruikt worden om de zorg 
anders te organiseren.

Het instrument bestaat naast deze 
uitgekiende digitale meting ook uit 
een feedback rapportage. Die bevat 
concrete speerpunten voor verbetering. 
Zorgorganisaties kunnen daarmee de 

uitdaging aangaan om de zorg beter, 
slimmer en menselijker te organiseren 
in de verschillende lagen van het 
zorgsysteem. Hoe sneller ze dat doen, hoe 
beter! Voor de implementatie biedt het 
instrument zorgverleners en managers 
een stap-voor-stap methode om de 
verbeteringen te realiseren in de praktijk. 
Daarbij wordt ook weer bijgehouden of het 
gewenste effect bereikt wordt.

NETWERKGEDACHTE
Met deze methode leren zorgverleners en 
managers om vanuit een netwerkgedachte 
te werken. Sleutelwoorden zijn daarbij 
bijvoorbeeld coördinatie, erkenning 
van elkaars belangen en onderling 

vertrouwen. Daarmee bouwen 
zij gezamenlijk aan een 
zorgsysteem dat afgestemd is op 
wat de patiënt nodig heeft en 
waar die behoefte aan heeft. 

Iedereen zal beamen dat 
samenwerken van belang is. 
Maar doe het maar eens! Het 
is wat anders dan eindeloos 
polderen. Het is Pim ook 
duidelijk geworden dat je er 
niet komt met alleen een goede 
intentie. Hij deed bijvoorbeeld 
onderzoek onder nierpatiënten 
in het Verenigd Koninkrijk. Men 
is daar in veel opzichten verder 

dan in Nederland en ook de zorg voor 
nierpatiënten is er relatief goed geregeld. 
Uit het onderzoek kwam als positief punt 
naar voren dat zowel de huisarts als de 
nefroloog vanuit een mensgerichte en 
holistische benadering werkten en de 
patiënt centraal stelden. Toch werd de zorg 
die zij verleenden volgens de patiënten 
onvoldoende op elkaar afgestemd. Er 
bestond een kloof tussen de huisarts en de 
nefroloog waar zij zich te weinig bewust 
van waren. Daarom is het zo cruciaal dat 
er methodisch samengewerkt wordt, dat 
zorgverleners leren werken vanuit die 
netwerkgedachte. 

De digitale diagnose tool, en het 
verbeter- en implementatie advies zijn 
de drietrapsraket die zorgverleners en 
managers helpt om de zorg mensgericht en 
effectief te organiseren. “Niemand heeft het 
totale overzicht, maar wij kunnen mensen helpen 
om over de vier muren van hun behandelkamer of 
organisatie heen te kijken.” Als ze dan eenmaal 
het hele speelveld hebben aanschouwd 
en merken dat het werkt, zijn ze 
dolenthousiast over de vele mogelijkheden 
en de samenwerkingspartners waarmee 
de zorg op een hoger plan gebracht kan 
worden.

De Essenburgh helpt u graag om uw 
zorgorganisatie op de kop te zetten!
Pim is er klaar voor...!De grote uitdaging van de zorgsector in kaart gebracht!
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“EEN VERBINDEND LEIDER IS ALS DE DIRIGENT VAN EEN ORKEST”
VERBINDEND LEIDERSCHAP ALS DE WERELD OP ZIJN KOP STAAT

SLEUTEL
De sleutel tot eff ectieve verandering ligt 
in optimale samenwerking. Samen sta je 
immers sterk. De kracht van de samen-
werking wordt bepaald door de manier 
waarop er leiding wordt gegeven. Wanneer 
bijvoorbeeld een manager stug door vaart 
op de oude koers en geen rekening houdt 
met de mensen in het team, dan dreigt het 
spreekwoordelijke schip op de klippen te 
lopen. Snel veranderende organisaties heb-
ben daarom behoefte aan een andere stijl 
van leiderschap. Zoals Ans Withaar, direc-

teur van De Essenburgh het verwoordt: “In 
situaties van verandering waar organisaties voor 
de zoveelste keer op de kop gaan, is verbindend 
leiderschap nodig.” 

VERANDERINGEN AANGAAN
Verbindend leiderschap als middel om 
veranderingen aan te gaan. Wat houdt dat 
precies in? Iedere organisatie bestaat uit 
verschillende mensen die samen beschik-
ken over een verscheidenheid aan talenten. 
De kunst is om mensen op zo’n manier in 
te zetten dat de talenten optimaal worden 

benut en het doel van 
de organisatie wordt 
bereikt. Ans, die 
regel matig trainingen 
geeft over verbin-
dend leiderschap in 
de publieke & private 
sector, vertelt dat het 
belangrijk is voor een 
leider om te weten 
waar mensen in de 
organisatie goed in zijn 
en daar vervolgens re-
kening mee te houden 
in de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Hoe weet een leider 
dan welke talenten 
de organisatie in huis 
heeft? Volgens Ans: 
“Door te kijken, nieuws-
gierig te zijn, te luisteren 
en te meten.” Een orga-
nisatie heeft een doel 
voor ogen. De leider 
maakt duidelijk welk 
pad er gevolgd moet 

worden om dat doel te bereiken, maar laat 
het aan de mensen over om te bepalen hoe 
ze het pad belopen. Een leider stelt dui-
delijke kaders en een tijdspad, analyseert 
informatie en onderhoudt contact met haar 
of zijn mensen. “De leider handelt in de con-
text.” Dat houdt in dat hij goed luistert naar 
de medewerkers en naar wat er in de or-
ganisatie speelt. Hij brengt zijn netwerken 
– en die van zijn medewerkers - in kaart. 
Daar houdt hij rekening mee en stuurt bij 
waar nodig.

Hoe leert iemand om een verbindende 
leider te worden? “In onze trainingen aan 
leidinggevenden en aan teams werken we aan 
het bouwen van vertrouwen. Daar begint het 
mee. Vervolgens leren leidinggevenden om hun 
eigen talenten te ontdekken.” Deelnemers zijn 
actief bezig, bijvoorbeeld met innovatielabs 
waarin casuïstiek wordt gesimuleerd met 
behulp van acteurs. Daarna krijgen zij de 
bijbehorende theorie. Zij leren om zichzelf 
en anderen een spiegel voor te houden en 
om anders te communiceren. 

Daarbij is de (gevalideerde) sociale net-
werkanalyse die De Essenburgh sinds kort 
aanbiedt een uitgekiend hulpmiddel, omdat 
het inzicht geeft in waar concrete kansen 
voor samenwerking liggen, binnen het 
team, de organisatie en daarbuiten. 

OVERSTIJGEND
Volgens Ans is een leider als de dirigent 
van een orkest. De dirigent luistert goed 
naar het geluid dat de verschillende  spelers 
voortbrengen en zorgt ervoor dat het orkest 
als één geheel speelt en continu repeteert 
voor een optimale uitvoering. Een echt goe-
de dirigent realiseert zich bovendien dat hij 
deel van het geheel is, waarbij het uiteinde-
lijk gaat om wat het orkest teweeg brengt bij 
het publiek én daarbuiten. Dan pas werkt hij 
als dirigent aan een ‘overstijgend akkoord’ 
waarmee hij, als verbindend leider, de we-
reld op zijn kop kan zetten.

Niets is zeker, behalve verandering. Alles verandert. Daar kun je je 
 tegen verzetten tot ineens de wereld op z’n kop staat. En dan? Nu 
moet je wel iets veranderen aan je gedrag, houding en handelen. 
Maar, hoe doe je dat? Wat heb je als organisatie nodig om verande-
ringen aan te gaan en alsnog je doel te bereiken?

Wanneer je verbindend leiderschap je uitgangspunt is, dan zijn twee 
dimensies van belang. Eerst is er de intensiteit van de verbin-
ding, waarbij het gaat om de kwaliteit van de relatie vanuit de 
leiding gevende. Bij de trainingen van De Essenburgh geven we daar 
aandacht aan, zoals hier beschreven. 
Als tweede element is er het bereik van de verbinding. Dat kan bij-
voorbeeld via een uitgekiend uitdragen van de boodschap, zoals Steve 
Jobs dat deed bij de introductie van de I-phone. Maar om echt wat 
te bereiken moet je als leider ook de juiste netwerken inzetten (co-
creatie). De sociale netwerk-analyse van De Essenburgh brengt 
die netwerken in kaart en geeft aan waar verbetering mogelijk is.



De Essenburgh 
verandert en wordt 
Essenburgh. 
We laten de beelden van het Kasteel los 
de huisstijl wordt vernieuwd. 
Het kasteel was en blijft, 
vanzelfsprekend op de achtergrond, 
een bron van inspiratie!

De Essenburgh wordt Essenburgh

Nu fi nancieel gewin en technologie de samenleving vormgeven, is de mens kwets-
baarder dan ooit. Het brein wordt op de proef gesteld. Wat kun je aan? En wat niet 
meer? Hoe ga je om met situaties die zo complex en indrukwekkend zijn dat je 
leven, je werk en zelfs je overtuiging erdoor veranderen? 

•  Wetenschappelijk Instituut en Trainingscentrum Essenburgh begeleidt profes-
sionele hulpverleners, leidinggevenden en werknemers voor wie de wereld op z’n 
kop staat.

•  We adviseren ministeries, zorgbedrijven en verzekeraars voor wie de wereld op 
z’n kop moet.

Essenburgh staat voor een nieuwe tijd. We helpen mensen en organisaties hun 
veerkracht te vinden. We bieden momenten van bezinning. Tegelijkertijd bouwen we 
mee aan een nieuw zorgsysteem, waardoor betere gezondheidszorg straks minder 
kost. Als je wetenschappelijke modellen combineert met persoonlijke ervaringen, 
ontstaan frisse ideeën waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. 

In deze voortrazende maatschappij hebben we elkaar knetterhard nodig. 
Om ons brein te scherpen. 
Om de bedoeling van leven, werk en zorg te (her)ontdekken. 
Om leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.
Om te vinden wat je zoekt

Verwacht van ons geen pasklare oplossingen. Wij kauwen niks voor. Mensen en 
 organisaties zullen zelf het inzicht moeten krijgen. Essenburgh levert de instru-
menten waarmee je dit inzicht verwerft en de wereld naar je hand kunt zetten. 
Ook al staat of moet die op z’n kop. 

Vertrouw jezelf over je angst heen.

Echt ieder mens verdient zijn beste leven. 



Arretjes cake
• 150 gram boter
• 50 gram pure chocolade
• 200 gram bruine basterdsuiker
• 60 gram cacaopoeder
• 200 gram biscuitjes

Bekleed het cakeblik met bakpapier. 
Smelt de boter. Meng vervolgens de 
suiker, de cacaopoeder en de boter 
goed door elkaar. Breek de biscuitjes 
in kleine stukjes en schep ze door het 
botermengsel. Laat nu de chocolade 
smelten, schenk deze over het geheel 
en schep alles nog eens goed door 
elkaar. Schep de massa vervolgens in het 
bakblik en druk alles goed stevig aan. 
Laat de arretjescake nu minimaal 2 uur 
opstijven in de koelkast.

Wat ook kan 
Vervang 50 gram van de biscuitjes door 
100 gram noten.
Voor volwassenen kunt u eventueel 
1 eetlepel Rum of Amaretto toevoegen.
Voeg wat sterke koffi  e toe voor een 
intensere smaak!

Heerlijk!

Tip van de kok

AGENDA OPEN TRAININGEN

Augustus
09 – 11 augustus PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
21 – 25 augustus PIZ vijfdaagse ‘classic’
28 – 30 augustus PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

September
13 – 15 september PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
18 – 22 september PIZ vijfdaagse ‘classic’
27 – 29 september PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Oktober
11 – 13 oktober PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
17 – 18 oktober Politie en omgaan met de dood
08 – 15 oktober PIZ Mallorca
22 – 29 oktober PIZ Mallorca
31 okt – 1 nov Politie en omgaan met de dood
30 okt – 3 nov PIZ vijfdaagse ‘classic’
30 okt – 3 nov PIZ vijfdaagse voor singles

November
08 – 10 november PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
27 – 29 november PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
27 nov – 3 dec PIZ vijfdaagse ‘classic’

December
13 – 15 december PIZ driedaagse in kerstsfeer

* Voor maatwerktrainingen kunt u terecht op www.essenburgh.nl !

Het veranderteam van De Essenburgh, van links naar rechts: 
Daisy Bos-Amiot, Els van der Stouwe, Ans Withaar, Steven Scheer, Pim Valentijn.


